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0^7n2J...PUNCTE DE VEDERE
m la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea

Ordonantei de urgenta nr.l94 din 12 decembrie 2002 privind regimul 
strainilorin Romania (bl98/12.05.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul strdinilor in Romania 

(bl98/12.05.2021).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare §i funcfionare, in sedinta din data de 26.05.2021, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.25/04.03.2021, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social si-au exprimat urmatoarele puncte de 

vedere:
a) reprezentantii partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;

b) reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului 

de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• prevederile propunerii legislative nu sunt sustinute de argumente pertinente, existand 

chiar posibilitatea, in cazul aplicarii acestora, la aparitia unor vulnerabilitati la adresa 

sigurantei nationale;
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• criteriile de incadrare in categoria de „nomad digital” (art.2 lit. n^) art.49, al.l, lit. fl) 

nu sunt suficient de bine definite §i de riguroase, astfel incat sa fie prevenita abuzarea 

statutului de „noniad digital” de catre cetatenii strain! al caror scop este de fapt sa 

emigreze necontrolat in Romania, respectiv in spatiul Uniunii Europene;

• autoritatile romane nu au resurse §i nici stmcturi de control care sa verifice in mod 

efectiv daca dupa obtinerea statutului de „nomad digital” §i, respectiv, a vizei lunga 

durata in Romania, persoanele in cauza intr-adevar continua sa desfa§oare activitatile 

specifice in Romania, sau daca respecta conditiile de primirea vizei de lunga durata;

• de§i flexibilizarea conditiilor de deplasare este binevenita, totusi, propunerea 

legislativa trebuie completata cu toate prevederile referitoare la munca pe teritoriul 

national.

c) reprezentantii asociatiilor §i fimdatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ.
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